Läger

Tid

Anm. avgift

Totalpris

Nr. 1 Kvällskurs vuxen/ungdom

3/6-6/6 2019

50 €

150 €

4 kvällar

Du bör ha grundkunskaper och kunna rida i alla gångarter.
Nr. 2 Ridläger med 1 övernattning 11/6-14/6 2019
4 dagar

140 €

310 €

För dig som har ridit minst en termin och kan skritta och trava utan ledare.
Nr. 3 Ridläger med 1 övernattning 17/6-20/6 2019
4 dagar

140 €

310 €

För dig som har ridit minst 1 termin och kan skritta och trava utan ledare.
Nr. 4 Ridläger med övernattning
5 dagar

24/6-28/6 2019

160 €

420 €

160 €

420 €

160 €

420 €

50 €

150 €

För dig som är över 10 år och kan rida i alla gångarter
Nr.5 Ridläger med övernattning
5 dagar

1/7-5/7 2019

För dig som är över 10 år och kan rida i alla gångarter
Nr.6 Ridläger med övernattning
5 dagar

8/7-12/7 2019

För dig som är över 10 år och kan rida i alla gångarter.
Nr. 7 Kvällskurs vuxen
4 kvällar

29/7-1/8 2019

Du bör ha grundkunskaper och kunna rida i alla gångarter.

Närmare info för de olika lägren:
Nr.1 Kvällskurs vuxen/ ungdom kl.18.00–21.30
Vi rider ett pass per kväll- hopp eller dressyr efter deltagarnas önskemål. Vi avslutar varje
kväll med gemensam fika. Ridvana: Du bör ha grundkunskaper, kunna rida i alla gångarter.
Deltagarna är försäkrade under kursveckan.
Nr.2 Ridläger med frivillig övernattning sista dagen (onsdag - torsdag)
Det här lägret är tänkt för dig som ridit 1-4 terminer och Du är 7-12 år. Vi varvar hoppning
och dressyr med uteritter och plask i havet! Vi delar in i grupper efter ridvana. Ta chansen
och få rida och umgås med hästarna flera dagar efter varandra!
I ridlägret ingår 2 pass ridning per dag, lunch alla dagar, ett pass teori per dag. På onsdagen
serverar vi även middag och kvällsmål samt frukost på torsdag morgon. Saft, vatten och frukt
finns tillgängligt hela dagen. Eleverna är försäkrade hos oss under lägerveckan.
Nr.3 Ridläger med frivillig övernattning sista dagen (onsdag - torsdag)
Det här lägret är tänkt för dig som ridit 1-4 terminer och Du är 7-12 år. Vi varvar hoppning
och dressyr med uteritter och plask i havet! Vi delar in i grupper efter ridvana. Ta chansen
och få rida och umgås med hästarna flera dagar efter varandra!
I ridlägret ingår 2 pass ridning per dag, lunch alla dagar, ett pass teori per dag. På onsdagen
serverar vi även middag och kvällsmål samt frukost på torsdag morgon. Saft, vatten och frukt
finns tillgängligt hela dagen. Eleverna är försäkrade hos oss under lägerveckan.
Nr.4 Ridläger med övernattning
Det här lägret är för dig som vill umgås med hästarna och dina kompisar flera dagar i rad. Du
är över 10 år och kan rida i alla gångarterna samt hoppa även i galopp. Vi blandar dressyr
och hoppning med långa härliga uteritter och plask i havet. Vi delar in grupper efter ridvana.
I lägret ingår 2 pass ridning per dag, ett pass teori. Vi serverar frukost, lunch, middag och
kvällsmål. Saft, vatten och frukt finns tillgängligt hela dagen. Eleverna är försäkrade under
lägerveckan.
Nr. 5 Ridläger med övernattning
Det här lägret är för dig som vill umgås med hästarna och dina kompisar flera dagar i rad. Du
är över 10 år och kan rida i alla gångarterna samt hoppa även i galopp. Vi blandar dressyr
och hoppning med långa härliga uteritter och plask i havet. Vi delar in grupper efter ridvana.
I lägret ingår 2 pass ridning per dag, ett pass teori. Vi serverar frukost, lunch, middag och
kvällsmål. Saft, vatten och frukt finns tillgängligt hela dagen. Eleverna är försäkrade under
lägerveckan.

Nr.6 Ridläger med övernattning
Det här lägret är för dig som vill umgås med hästarna och dina kompisar flera dagar i rad. Du
är över 10 år och kan rida i alla gångarterna samt hoppa även i galopp. Vi blandar dressyr
och hoppning med långa härliga uteritter och plask i havet. Vi delar in grupper efter ridvana.
I lägret ingår 2 pass ridning per dag, ett pass teori. Vi serverar frukost, lunch, middag och
kvällsmål. Saft, vatten och frukt finns tillgängligt hela dagen. Eleverna är försäkrade under
lägerveckan.

Nr.7 Kvällskurs vuxen/ungdom kl.18.00–21.30
Vi rider ett pass per kväll- hopp eller dressyr efter deltagarnas önskemål. Vi avslutar varje
kväll med gemensam fika. Ridvana: Du bör ha grundkunskaper, kunna rida i alla gångarter.
Deltagarna är försäkrade under kursveckan.

Anmälan och bokning
Vi tar emot anmälningarna i turordning. Du kan boka online på vår hemsida
www.sleipner.ax eller direkt till kontoret. Faktura för betalning av anmälningsavgiften (som
ingår i det totala lägerpriset) och lägeravtalet skickas när bokningen kommit till oss. När
anmälningsavgiften är betald och vi fått lägeravtalet ifyllt och undertecknat är du garanterad
plats på önskat läger. Lägeravtalet finns att hämta i stallet, vi kan också skicka det efter
mottagen anmälan. Övrig information om lägret och faktura på slutbetalningen skickas senast
en månad före ridlägrets start.
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